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Resolucija Evropskega parlamentao območju svobode, varnosti in pravic za državljane

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o območju svobode, varnosti in pravic za 
državljane,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

1. pozdravlja odločitev švedskega predsedstva, da je podporo žrtvam kaznivih dejanj, med 
drugim ženskam, ki so bile žrtve nasilja, uvrstilo med prednostne naloge; poziva Svet, naj 
v stockholmski program doda poseben del o pravicah žrtev kaznivih dejanj ter poveča 
podporo tem žrtvam, zlasti mladim dekletom, ki so vse pogosteje žrtve hujših kaznivih 
dejanj;

2. priznava izjemno ranljivost žensk kot posrednih žrtev terorizma, ker jim kot vdovam 
grozi socialna izključenost, če ostanejo doma in same in brez vladne pomoči vzgajajo 
otroke; poziva EU, naj prizna dostojanstvo, pogum in trpljenje posrednih žrtev terorizma, 
in poudarja, da bi morala zagovarjanje in spodbujanje pravic žrtev terorizma biti 
prednostna naloga;

3. pozdravlja izstopajočo vlogo programa Daphne v okviru stockholmskega programa pri 
nudenju boljše zaščite ženskim žrtvam nasilja in njihovim vzdrževanim družinskim 
članom; vztraja, da je treba to vprašanje sistematično pregledati v okviru akcijskega 
načrta za uresničitev stockholmskega progama, in poziva države članice, naj izvedejo 
dejanske ukrepe in zagotovijo ustrezno podporo žrtvam nasilja;

4. poudarja, da je nasilje v družini najpogostejši vzrok smrti pri ženskah med 19. in 44. 
letom starosti, pogostejši kot vojne, rak ali prometne nesreče z motornimi vozili; poziva 
države članice, naj ustrezno upoštevajo posebne okoliščine priseljenk, zlasti mladih 
deklet, ki so dobro integrirana v EU, vendar so v odnosih s starši ali partnerskih odnosih 
žrtve fizičnega nasilja in psihološke zlorabe iz verskih razlogov, in jih poziva, naj 
omogočijo dejanski dostop do mehanizmov pomoči in zaščite;

5. meni, da bi morale države članice nujno sprejeti izvedbene ukrepe in tako žrtvam 
trgovine z ljudmi ponuditi pomoč pri okrevanju in jim zagotoviti tudi pravno pomoč, da 
bi se njihove skrbi in težave upoštevale na ustreznih stopnjah kazenskih postopkov proti 
storilcem, in sicer brez kršenja pravic do obrambe;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter v vednost Evropskemu 
svetu in Komisiji.


